
Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 

od 12. 4. 2021 bude provoz Mateřské školy v Paskově otevřen pro děti, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné a pro děti jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni jako: 

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, 

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola 
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
• příslušníci ozbrojených sil,  
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení,  
• zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 
Pokud do této skupiny patříte a chcete dítě do Mateřské školy od 12. 4. 2021 
přihlásit, je nutné bez prodlení do 8. 4. 2021 do 12:00 hodin, nahlásit 
na e-mail: 
safnerova@mspaskov.cz textem do předmětu:  
„PŘIHLAŠUJI od 12.4.2021 jméno + příjmení  dítěte“ a doložit při 
příchodu dítěte v pondělí ráno do 8:00 hod. učitelce v testovací místnosti 
potvrzení o příslušnosti k vybrané profesi od zaměstnavatele, která bude 
obsahovat iniciály zaměstnavatele a pozici na které pracujete. 
 
Testování: 
Dítěti se v Mateřské škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud: 

• nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  
• podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního 

testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou 
(zákonným zástupcem nebo osobou k tomuto úkonu písemně zmocněnou zákonným 
zástupcem) a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto 
vyšetření (pedagogický pracovník bude jen dohlížet, vyhodnocovat a slovně instruovat 
děti a zákonné zástupce) 

• Testovat se děti budou 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti 
dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování 
v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý 
test ve čtvrtek). 

• Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den 
jeho příchodu. 

• Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. 
 

 
 



Testovat se děti nemusí pokud:  
• Zákonný zástupce doloží, že dítě prodělalo COVID-19 a od prvního RT-PCR 

s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní, 
• “ dítě bylo na testech” ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek RT-PCR 

testu nebo POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) – opět ZZ doloží potvrzení 
• Vše je nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou 

z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě. 
 
Testování bude probíhat v budově Mateřské školy (viz. přiložený leták) ve třídě Cipísek. 
Testovat se může omezený počet dětí, tak aby byl dodržen rozestup 1,5 metru. Do testovací 
místnosti bude zaměstnanec pouštět postupně děti v doprovodu rodičů tak, aby byly zajištěny 
bezpečné rozestupy. Ostatní budou čekat v šatně nebo před budovou. V případě, že se v pondělí 
budou tvořit fronty, budeme se v co nejkratší době snažit vytvořit příchodový systém každého 
dítěte tak, abychom předešli časovým prodlevám. Je nutné počítat s tím, že vyhodnocení 
jednoho testu trvá 15 minut, po které je rodič přítomen u dítěte a „čeká“ na výsledek 
testu. Přijďte s dostatečným předstihem a vytvořte si na tento proces dostatek času, aby 
bylo Vaše dítě i Vy v klidu a pohodě – u dětí, které ještě nebyly testovány je podpora 
klidného a vyrovnaného rodiče velmi důležitá!!! 
Více o testování se můžete dočíst na: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, 
kde najdete také video a informace o tom, jak testy u malých dětí probíhají. 
 
Ochrana dýchacích cest: 
Ochranu dýchacích cest (respirátor, roušku) děti, které budou docházet do MŠ mít 
v prostorách MŠ nemusí, ostatní osoby se budou i nadále řídit aktuálním vládním nařízením o 
ochranných prostředcích dýchacích cest. 
 

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských 
zařízení od 12. dubna 2021. 
 
Vaše případné dotazy týkající se vzdělávání a jeho organizací v MŠ rádi zodpovíme na  
telefoním čísle: 776 240 111 a emailové adrese: mspaskov@seznam.cz  
 
Provoz mateřské školy bude probíhat ve třech nebo čtyřech třídách (dle počtu přihlášených 

dětí do zítřka do 12:00 hod.) : Rákosníček, Krteček, Křemílek, Ferda Mravenec 6:00 – 17:00 

hod. Tyto skupiny budou stabilní a v prostorách budovy se nebudou potkávat. 

Odhlašování stravy je beze změn a omluva absence na www. také. Týká se pouze dětí, které 
se mohou v MŠ od 12.4. 2021 vzdělávat. -viz. výše. 
 
Pokud nesouhlasíte s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními 
kontaktujte informační linky příslušných orgánů MŠMT, MZČR, kde 
pracují vyškolení pracovníci a na vaše dotazy nebo připomínky odpoví. 
 
 
 
Přeji klidný návrat do mateřské školy a především pevné zdraví!!! 
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov,p.o 
7.4.2021 v Paskově 
 



Leták k testování ve školách: 
 


